حضـــــانة البيـــــان

AL-BAYAN NURSERY

NURSERY Entrance Interview Content
:القدرة على التعبير

Speech and Language:

 يتكلم بما يتناسب وعمره-

- Speaks using age appropriate speech

 لديه بعض المفردات-

- Has some vocabulary

 يصغي وينفذ أمر واحد-

- Listens and follows one step directions

:مهارات العضالت الكبيرة

Gross Motor Skills:

 يمشي باستقاللية-

- Walks independently

:النمو العاطفي واالجتماعي

Social & Emotional development:

 يتجاوب مع اآلخرين-

- Responds to others

 يركز لفترة مناسبة لعمره-

- Shows age appropriate attention span
Self-Regulation: The child will demonstrate
some of these observable behaviors:

:يظهر الطفل بعض السلوكيات التالية

- Stays calmly focused and alert

 يجلس منتبهاً بهدوء وتركيز-

- Shifts attention when needed

يحول انتباهه عند الحاجة
ّ

- Controls one’s feelings and impulses
- Tolerates

frustration

and

:التنظيم الذاتي

resists

doing

something tempting (e.g. take someone’s toy)
- Understands how to behave in different
situations
- Uses information to plan, solve problems, and

 يتحكم بانفعاالته) (عدم أخذ لعبة أحد أقرانه: يضبط تصرفاته من مثل يحسن التصرف في مواقف مختلفة حل المشاكل واكمال المهام، يستخدم معلوماته للتخطيط-

complete tasks

Overview:




Nursery children are interviewed by faculty
within small groups of children in the presence
of their parents in the language of their
preferences (either Arabic or English) according
to the above content.
The entire session of the interview will last for
approx. 30 minutes for each child.

:نظرة عامة
 تتم مقابلة أطفال مرحلة الحضانة من قبل المعلمات ضمن
مجموعات صغيرة من األطفال بحضور ذويهم باللغة التي
يفضلونها (إما العربية أو اإلنجليزية) وفقا لوصف المحتوى
.الوارد أعاله
. دقيقة تقريباً لكل طفل30  فترة المقابلة الكاملة ال تتعدى

AL-BAYAN NURSERY

Tips to Parents:














It is preferable not to take your child to his
Nursery, if he is attending one, on the same day
of BBS interview so that he won’t be tired or
exhausted. Let him have enough morning sleep
and a good meal before coming to the interview.
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:نصائح للسادة أولياء األمور

ً إذا كان ملتحقا،يفضل عدم ذهاب طفلكم إلى حضانته
ّ
 احرصوا على. في نفس يوم مقابلة مدرسة البيان،بواحدة

أن يأخذ قسطاً كافيا من النوم ويتناول وجبة مغذية قبل

.حضوره حتى ال يكون متعباً أو جائعاً أثناء المقابلة

،أو في يوم المقابلة/ إذا صادف أن كان طفلك مريضاً قبل

If your child is sick before/or on the day of the
interview, please call BBS Admissions Office
on 22275020 to reschedule the interview.

22275020 يرجى االتصال بمكتب التسجيل على هاتف

Let your child bring his favorite toy or teddy
bear if that makes him feel comfortable.

 اسمح لطفلك بإحضار لعبته المفضلة إذا كان ذلك يشعره

Nursery interviews are held in BBS Jabriya
Campus. Please arrive earlier to your scheduled
interview time. Rushing late at the last minute
will make both you and your child anxious and
this might negatively impact your child’s
performance during the interview. Late arrivals
will be re-scheduled.

. تتم مقابلة أطفال الحضانة في مبنى المدرسة بالجابرية

Parents are kindly requested not to give
answers or prompts on behalf of their children
during the interview. Involvement of parents
will be required on some tasks while
independency is required for other tasks.
You can prepare your child for the interview by
giving him/her a brief explanation about the
place he is about to visit and the reason of the
visit. However, avoid creating any kind of
pressure or stress.
Among the important skills required during the
interview are speaking, listening, attention span
and cooperation with others.

.لتحديد موعد آخر

.باالرتياح
 إن الحضور.يرجى الوصول قبل موعد المقابلة بقليل
المتأخر في آخر لحظة قد يربك األهل والطفل معاً مما قد

 سيحدد موعد، في حال التأخير.يؤثر سلباً على أداء الطفل

.الحق

 يطلب من األهل عدم إعطاء اإلجابات بالنيابة عن أبنائهم
، إال بطلب من المعلمة،أو ترجمة األسئلة لهم أثناء المقابلة

 بينما،سيرحب بمشاركة األهل في بعض األنشطة
حيث
ّ

.يتوقع أن يعمل الطفل باستقاللية خالل أنشطة أخرى

 يمكنك إعداد طفلك للمقابلة بإعطائه فكرة بسيطة عن
المكان الذي تنوون زيارته وسبب الزيارة دون أن تسببوا أي
.توتر للطفل
، القدرة على التعبير: من أهم المهارات الالزمة أثناء المقابلة
. والتجاوب مع اآلخرين، القدرة على التركيز،اإلصغاء
 ال يسمح باستخدام كاميرات التصوير أو تصوير الفيديو
.في أثناء المقابلة



No cameras or video taping are allowed.



Parents will be advised of acceptance of their
children after all interviews are completed
around the beginning of March. This will be
done through BBS Admissions Office. Please
DO NOT ask the examining teachers how your
child did during the interview as they are not
allowed to give any information to parents in
this regard.

 سيعلن مكتب القبول والتسجيل عن النتائج النهائية للقبول

Interviewing the child does not mean automatic
acceptance. Acceptance is subject to interview
results, BBS admissions priority of acceptance,
and the availability of places.

على نتيجة المقابلة وأولويات القبول المحددة وفقاً لسياسة



بعد االنتهاء من كافة المقابالت وذلك في بداية شهر مارس
 لذا يرجى عدم سؤال المعلمات عن النتائج وكيف.تقريبا
أبلى طفلك خالل المقابلة إذ أنه من غير المسموح لهن

.اإلدالء بأي معلومات لألهل بهذا الخصوص
 فالقبول متوقف.ً إجراء المقابلة لطفلكم ال يعني قبوله تلقائيا
.المدرسة إضافة إلى توفر األماكن

